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nNı NUTKU i ZiRAi KALKINMA il 

-..... ı ı ı 
li' en diyorum ki: ı l . • • • /l ı · 
~ i Zirai iş erınıız ıçın e i ı : lıuc gö/~ ı ı l 

~ 1 milyon lira daha ayrılıyor i1 

~ yaşıyamaz ı ı 
l'de p ı • ı 

'dcvı tar~: 5 
(a.a .) - Birleş ik ı T••rklyede toprakla utraşanlar altıbuçuk milyon ı 

._ilııa'cb e .1erın istiklal yıldönümü ı 11 ı 
,. , etıyle B R 1 d ı ı ~oHed· . ' · uz.ve t ra yo- A k . 5 (Türksözü Muhabirinden) - Top· işe esaslı bir şekilde ve kül halinde devam için _qe· 

d 1~ 1 nutukt M 1 .. ı n ara · 6 5 ·d h · k ı. ı. ı eıııiştir a ezcum e şoy. rak mahsulleri ile iştigal eden zümrenin sayısı , nı en ta sısat aoul olunmuş ve ou husustaki lciyi· 
~ ~ .._ M . . ı milyona balit olmakta ve bu miktar faal nüfusumu ha hükumet tarafından Meclise arzedilmişlir, ı 
·l;ltıııa kaıe~leketımıze ~e- b~y~ ı zun yüzde 81,08 ini teşkil etmektedir. Köylünün Layihanın birinci maddesine göre, 3132 sayılı ı 
t ec1 1 ş olan taahhudumuı.u ı d d,,. t .Jf h ' ft'"rlü geliştirmek imkiinları kanunla verilmiş ve 3483 sayılı kanunla temin edi- ı 
~ . erilen 1 , . b' le 1 ı ayan ı5 ı opraı;a er & u . . ı 

. cYıı k' < crııı ır anaat e k .. l" l olan tesisatı viıcuda ge- len 31 milyon liralık tahsisata mezkur kanunlarda 
ıra ı aynı zamancia sayimi- ı nz verme uzere uzum u . ı 

~.,.,, deıniıi v . i l tirmek zirai kalkınmamızın başlıca şartını teşkıl el· mevcud hükümlere göre sarf edilmek üzere daha 50 
"'lıı d e ıcap e<erse 1a · ı ·b· 'k' -1ı· ·1 l' ·ı· dl k ı l~nu a taahhüt atı na sokmuş ı mektedir. Kuraklık ve feyezanlar. gı _ı ı ı _mu ım mı yon ıra ı ave e i ece tir. 
li~0ru:ı. afetin tahribatını önlemek için su ışlerı denden su Eskı kanunun birinci maddesinde tesbit edilen ı 

lı t:t'.Ye~ davasına olan imanı · ı lama, kurutma ve ısliih ameliy~tı tesisatlarını • vii· havzalara Anadolunun cenup sahilı'ni teşkil eden ıı 
;tı~k Yıt ıçin sadece bayrak sal- ı cude getirmek ve derhal faalıyete geç.mek lazım Akdeniz mıntakası ile, Orta Anadolu, Kızılırmak, ı 
ı &ııı~e. bununla iktifa etmek ı gelmiş ve hunun iç{n 1937 de kabul edılen 3132 sa- Fırat ve Dicle havzaları ve Sakaryanın mansab 
'rt~ rıkalılar i~in safdilane b' ı yılı kanunla bazı mıntakalarda çalışmalara başlan· kısımları ithal edilmiştir. Bu havza ve mınlakalar- ı 
lıı1 t et O)ur c .. c' I . . 1 ır ı mış ve bu iş için JJ mi/qon lira tahsis edilmişti. da gapıfacak etüd ve inşa hareket ve faaliyeti için 
~ı erek · " t: erını uyıı;usuz ı · . ı 
~ık e Vaziyeti tehaı tekrar 937 yılındanberi devam eden faalıyetlen yavaş !/a 3! 3~ sayılı kanuni~ tesbi! edll~n müddet. ıo yıla. ue ı 
<bu denler çok iyi bilirler ki ı vaş verimli neticeler elde edilmele başlanmıştır. tesbıt olunan sene/ık tedıye mı/;.tarı 9 mı/yon /ıra- ı 
~lıııak~e;~edc hürriyeti sopa ve ı Bu mıntakalar haricinde kalan yerlerde de bu ya çıkarılmıştır. ı 
lalik Ufoklerle kurtaramayız ı ı 

·ııı· • civa . k' M •• • : .................................................................................. , 

ılletı rımızda ı butun kom-
·lLkte er kendi hüriyetleıini kay. 
Jttjllıirı· sonra bizim kendi hü 
tan ıı nıuhafaıa etmtmize 

h\ı 0 ll1adıl{ 1ııı da bi liyoruz. 
lluıı .. "e ıçınıtiı k, nısıf kü emi. 

~~ dt'rıizl · 1 ~ıu t>ı 111 .ürri) di clava -
ıı .. 1 Odrı ,, ı I' 
'~tte '" 11 11 . ı ve ~uvvetli bi · 
1 . ge . 

, !lılıat c;nı ı ş bu:uı U\'otuz . 
ı1ıı.. • nı ı h ı a · .. oldu •~ u11111z 

Şe ' .. "' ır v ılı·\ıı ı .. S " l .. :ı, Şı:lıı ,ı ıı. u·ut', mu 
lqç11 ı• ftı rı ': .\ct gös ·~ m ·Q"ı• 
J Şın "i ll-· h • •t•k .., .ı ır. u ta ı · l•lılu ••ıınıuz ., e. . ~ 

~ b~rh~ı t, si., ılı v".' a nıüh ım 
r !iı~an va <:lııı, ktl ıı faıla fcıı <. · 
~ rja b·bozguııculuo a ve iftiı a -
d ır 0 

eyi~ son vermek zarure· 
A. . 

1~~ llletikan milletine resmen 

~ 1ııto~~~ ki Birleşik Devletler 
~Gteff hçöı_ü ortasında mesut • . --- ·· "- -· • 
~~ e b h- . h Ank~;; : 5 (Radyo gazetesin-., 

y11~a ır urıyet va ası o t' 'b 
~I n. !{ Yarnaz .> :den) - Moı mansk ve Kare 1

• e:.· 
11111 lb:veıt tk . z'lhında ~iddetli muharebeler hu· 

i~i • i~ttkı~ı - nu unda, Amerı- ku"m su-rmekte olduğu bildiril· 
.~ııtn a 1 1776 da ilan edil-

i2ttyc a~'. birçok devletlerin mekte ise de Almanların nerelere 
~ t. R0 nderd'kl · - kadar ilerledikleri malUm değil· · oır ı erı mumessil-

~ 1 
bit h uk~de olarak ilan ettik- dir. 

~~arı~· •kati de hatırlatmıştır. Sovyet kıtaları şimal ve şima· 
~t<li: tıl ttıürnessiller şöyle de- li şaı kiye çekilmektedir. Bu~la~ıı'. 

µ~et, insnsan fikrine layıkiyle meşhur Stalin hattına çekıldığı 
.. ıkıııtını anı~rı~ bir işi ne için söylenmektedir. Stalin hattı Bre· 
. bıtdırmelerini amir- zina şehrinin 40 kilometre kadar 

~ a. !{ şarkındadır. 
~Ilı et~:Velt sözlerine şöyle Berlin: 5 (A.A)- Alman Baş· '", a'' 1Ştir: kumandarılı2'ının fevkalade tebliği: 

'td~c bı.ı~abubranlı devirde bi- Minslc civarında muhasara edilmiş 
~~t 171

6 
benzer bir vazifem iz bulunan Sovyet ordusundan 20,000 

~t~tııelirı hda Yaptığımız harbi. kişi siyasi komiserlerini öldürdü.k-
fn. ttt;x.· . aklı salahiyetlerini ten sonra ordudan firar etmış 
ı""l ısı ınsa 1 • . • 
~i betttıe . . n arın rızasıyle ıs- lerdır. 

1. C)iiyut ıcap ettiği hakkın- Moslcova: 5 (A.A) - Sovyet 

~~- ~il tafr:bnsip uğrunda yap- sabah tebliği: 4 temmuz bütün 
~il ll bf 

1 
.en 150 sene zar- gün Divirısk, Borisov, Bodıu. m v~ 

~ q~ Şerı h- · d dd tl di Unya urıyet davası Tarnapol istikametlerin e şı e ı 
~ ıj~ bi,.illl Ya Yayıldı. Fakat muharebeler cereyan etmiştir. 
lht~i ~İtele neslimizin yaşadığı d 
ı'll 'at·b ' son Cephenin diğer bölge.lerı.n e 
~~j Ve 'b<lat (! k~lenel~rde birçok 'ıcgal ett'ıkleri dP'•er mevkılerı sı· 

·ıqr . il .,,e ı teri peyda ol- y o 

Esnasınd!l 

1 Sovyet kuvveti 
ı Stalin Hattına 
doğru çekiliyor 
Almanlar Brezına 
nehrini aşmışlar 
BiR SOVYET KOLUNUN l 

ISYANI ŞA YI ASI ) 

Cephelerde 
yüzbinlerce 
ölü varmış 

• 

rımızın cephesini cenubu şarkiye 

doğru yarmağa teşebbüs etmiş
tir. Bu muharebeler esnaııında 
kıtalarımız yeniden mukavemet 
göstermiş ve düşmanın faik kuv
vetleri tarafından yapılan hücum
ları tardetmiştir. Hava kuvvetleri
miz düşmanın tayyare meydanlarına 
ve motörlü cüzütamlarına darbe
ler indirmiş, bunların ileri hare
ketlerini tutmuş ve düşmana ağır 
zayiat verdirmiştir . Perşembe gü
nü 62 düşman tayyaresi düşür
müştür. 

Moskova : 5 ( A. A. )- Mos
kova radyosu Alman kayıplarının 
ölü ve yaralı olarak 700,000 den 
aşağl olmadığını ve Alman işgali· 
altındaki yerlerde ve yüz binlerce 
Alman askeri serili olduğunu bil
dirmektedir. 

Moslcova : 5 ( A. A. )- Sta
linin nutku yeniden vatanperve
dine tezahüratd vesile olmuştur. 

Murmansktan Tiflise ve Tal· 
tinden Viladivostoka kadar büyük 

( Gerisi üçüncü sayfada ) 

Başvekilim izin 
nutku akisler· 

Saydam'ın nur ku içte ve dışta 
müsbef ve büyük akisler uyandırdı 

BERLİN VE ROMA MATBUATINDA 
Ankl\ra : s: ( :Radyo- gaze-

tesinden )- Başvelc ilim izin dün 
Büyük Millet Meclisinde söyle· 
diği nutuk memleket içinde ve 
dışında büyük ve müsbet akisle r 
uyandırmıştır . Bugünkü Ulusta 
Falih Rıfkı Atay diyor ki : 

Başvekilimiz dahili vaziyete 
temas ettikten ve Türk milletinin 
her şeyini boı çlu olduğumuz, 

yüksı:k birlik ve anlayış faziletini 
hürmetle yadettikten sonra, hari
ci mese lelere geçti. Başvekil altı 

aydanberi harici siyaset hakkında 
beyanatta bulunmuş değildi . Altı 
ay içinde harbi Tuna boylarından 
kapılarımıza kadar getiren, Ada
lar denizi'ne, Afrika 'ya, nihayet 
Sovyetler Birlığine intikal ettiren 

(Gerisi ikinci sahifede) 

~URIYED!_ 
Sttveydaya şiddetli 

bava akınları 

DİRZORDA 
MÜCADELE 

Sabotaj barekAtı 
Kahire : 5 ( A. A. ) - Tüd

mürün zaptı Suriye harekatının 

neticelenmesine doğru Müttefik· 
ler tarafından atılan yeni bir a
dım mahiyetinde addedilmekte
dir. Artık Vişi kuvvetler ini :kiye 
bölecek olan Humusun işgali için 
yol açılmış bulunmaktadır . Tüd
mürde 10 gün mukavemet edil
miş olmasına rağmen Suriyedeki 
Vişi kuvvetleri tarafından göste
rilen şiddetli mukavemetin git
tikçe kırılmakta olduğunu göste
ren alametler vardır, 

Kısmen General Katru Suriye 
ve Lübnana istiklal verileceği hak
kındaki beyanatı, kısmen de Vişi 
taraftarlarının yavaş yavaş Fran
sanln hakiki menfaatl~rinc karşı 
harekette bulunmaları buna amil 
olmuştur . lngiliz ve Avustralya 
hava kuvvetlerinin mütemadi bom
bardımanı Tüdmürün teslim ol
masında büyük bir ' rol oynamış · 
tır . 

Şam : 5 ( A. A. ) - Şamda 
tabıi hayat yeniden teessüs et
miştir . Avustralya buğdayının 

( Gerisi üçüncü sayfada ) 

1 
ı 

An ka ro 

Radyo gazetesi 

Veyvl'in 
beyanatı 

Sovyet Rusyada 
mühim toplantılar 

HABEŞ/STANDA 
HAREKAT BiTTi 

FRANSA VE AMERiKA 

F1NLANDIYADA VAZİYET 

BEY AZ DENiZDEN KARA 

DENiZE KADAR YAPILAN 
ALMAN !/AVA HAl<EKE1 LER/ 

1 

M oskovad an gele n telgraflar 

Sov) e t Rus \ ada mühim top
ı IL!n tıl ar } apıldığ"ını , htyeca ıılar 

i ıba ı- olun <luRuı ıu anlntmnktaclır . 
Biitün bunlıırılan arılaşıl cl ı5ıııa gö
le, Sovy~tler toprakları111 kaı ış 

karış müdafaa ve mu haf azaya 
<ızmetmiş bulunuyorlar . 

İngiliz kaynaklarından g elen 
haberlere göre, Habeşistanda ve 
diğer şarki Afrika bölgelerinde 
askeri harekata bitmiş nazariyle 
bakllmaklıadır. Yalnız iki mıntıka
da cüz'i harekat vardır ki, bu pek 
ehemmiyetsizdir. Ve Afrika hare
katl bilkuvve bitmiştir. Veyvel, 
bilhassa gazetecilere yaptığı son 
beyanatta bunu irade etmiştir. 

Amerikadan Fransız şimali Af
rikasına ihracat yapılmaktadır. Vişi 
hükumeti bu mallann Fransaya 
geçmiyeceğini taahhüt eylemiştir. 

Bu şartlar üzerinde ihracat devam 
etmektedir. 

Finlandiyada zirai vaziyetin 
endişe verecek mahiyette olduğu 
yolunda haberler gelmektedir. Hü
kumet halkı ziraat işlerine yardı
ma davet etmiştir. Malümdur ki 
Finlandiya ikinci defa harbe gir
mektedir. Bugünkü şartlar altında 

Finlandiya mühim bir ticaret 
noktası olm ıı k vaziyetini kaybet· 
miştir. Şu hale göre, Finlandiya 
iktisadi güçlükler içine girmek telı 
likesindedir. on dört günden beri 
başlayan Alman - Sovyet har· 

( Geris üçüncü sayfada ) 

' ıl rtıenf· kıca tutmakta olan kıtalarımız ~ 'lı eti Rit . ı . mukavemet o 
t~llıı l:lterıs· rnıştır ki 1776 nm arazimiz dahilinde kendilerine bir 
1

L A,~ttıe;~ıeri bugün ecnebi yol açmağa teşebbüs eden düş· 
~it, !!tika·~ Yıkılmış ve Birle- mania muharebeye tutuşmuşler-

e ll\arı.ıı \da yıkılmak teh- dır. Divinsk istikametinde vukua 
ulunmaktadır.,, gelen muharebelerde kıtalarımız 

Türkiye Futbol 
Birincilikleri 

............ u .......... ........................ .............................. ................ :ı 

f 1 Ç E R i D ~ f ff : ıtt ........................ ...................... :: ...................... ........................ 
1 M0SABAKALAR 12 TEMMUZDA BAŞLIYOR 

.. ........ ı ı 

.......... Dengi dengine ........... ı Jleten'in Delegesi 
f ');--ANKARADAN 
~ v .. , D .. d .. 

~ 11)4 zşı ye on u 

düşman tanklarına ağır kayıplar 

verdirerek mevzilerini sıkı surette 
tutmuşlardır. Yalnır. düşmanın 

muharebeye ihtiyatlarını da sok
ması üzerinedir ki, kıtalarımız en 
yakın yeni mevzilere çekilmi~ler

dir. Ayni zamanda Lepel bölge
sinde de ağır muharebeler oldu. 
Burada kıtalarımız düşman tank 
cüzütamlarının birçok hücumlarını 
muvaffakıyetle geriye püskürt· 

müşlerdir. 
Öğleden sonra kuvvetli bir 

tayyare hazırlık faaliydini müte· 
ak ip düşman cüzütamlarımızı şarka 
doğru bir çok kilometre geri çe· 
kilmek mecburiyetinde bu akmış· 
tır. Bütün gün Tarnapol civarın· 
da hakiki muharebeler cereyan 
etmiştir. Burada çok büyük düş
man motörlü cüzütamları kıtala· 

Ankara: 5 (Türksözü muhabi 
rinden) - Türkiye Futbol birinci
liği müsabakaları 12 temmuz cu
martesi günü Ankarada beşlıya-

Sümersµor, Trabzon İdman Gücü 
ve Kocaeli Gölcük Deni1. Fabri
kaları Spor Gücü takımları işti 

::::::ı::ı• Bir halk hikayesi .......... : ı .......... ı • 4 .......... 4 
::ı::::ı:ıı Kadın/arın cen · : ff UUUUı neti ve bir mu ı 

~~ Q"Q: s 
~~ "'zilli (Türksdzü. muhabirinden) - Reisicumhuru-
;, ttti .. , $ef lamet lnönü'ne Peten'in hususi bir mektubu-

~"<I. ~ ,.., J v· . 
tf et .0 "•rz nazırlarından Benqoa Ankara"an ıfı-

ltıııtir. 

caktır . Müsabakalara Ankara 
l~t~nbul, lzmir, Eskişehir bölifele: 
rının 1940 · 194 t mevsimi bölge 
birincileri olan Gençlerbirligi, Be
şiktaş, Altay, Demirspor kulüp
lerile Seyhan, Samsun ve Balıke
sir grupları birincileri, Kayseri 

rak edeceklerdir. 

Eleminıısiyon usuliyle yapıla
cak müsabakanın ilk günü, maç
lardan evvel yedi takım sahaya 

çıkıp halkı selamlıyacaktır. Bu 
merasimi en kıdemli kulüp olan 
Beşiktaşın kaptanı idare edecektir. 

:ıUUUUı hakeme usulü ı ........ : ı .............. . ...... ı ı UUUUU. Tarih, cotrafya ı 
........... b h'l . ...... 

00
.•• ı a ıs err ve 

:ı:ııı++ ı dahili haberler ı ...... ı ,, .................... .. 
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D • 
ngı den • 

D Devlet şurası Kahve Satışlarına 
Dün Başlandı 

So)ı.ollı ve Isırganlı aşi retleri 
adda bir uşiret gibi idiler . Kış 
yaz çadı rda· otururlardı . YaLın 
birl iL.te olarak a} ııi ) a) la) a çı

kaı lar, dağda güz çiç e~ ini gör
dükten sonra , yani l ık Teşrinin 
orlohmna doğru Ceyhan ovasına 

iner , kış1aklarırıı da , aı ada iki 
ok atımı mesafe bırakmak sure
tiyle yine yan yana lı:urarlardı. 

Birbirlerinden kız alıp vermek 
anane halini almıştı . Kendi aşi 

ret inden evleııenler nadirdi . 
Soysallılımn reisi Yusuf ağa. 

nın üç karısı vıırdı . Bunların 

iki i fo;ırganlılardandı . K~ndisi 

d~ iki kı1.ını onlara vermişti . 
Yusuf ağa şimdi karıyı dörtlemek 
aLminde idi . Gözüne kestirdiği 

dördüncü hatun, Isırganlı beyinin 
genç kıı.ıydı . Beyin bu kııdan 

başka çocuğu } oktu . Olan öl
düğü için , ) aşasın temennisiyle 
adıııı Dursun koymuşlardı . Her 
iki aşiret içinde de Dursunun üs
tüne kız yoktu . Allah herşeysini 

öğınüş yaratmıştı . 
Yu~uf ağanın akıl müşaviri 

Üskül Kahyanın kafası ağanın La
rarına bir türıü yatmıyordu . Bir 
gün ) üıii ü J..ı :rn ta ı ak aç .k ; a ko 
nuştu : 

- Ben bu işi hoş görmüyo
rum ağa , cltdi . Kız on altı ya
şında ... Seıı elli Leş :! se' aınüıı 

aley küm dt.:diıı . At olup kuy ı ul 
allayacak çağımı1 geçti bizim .. 
Hadı orasını öte edelim . Bir iki 
de çocu~un olur.sa bunların gÜ· 
nünü göı eceğine Şt") tandaıı s ııet 
mi aldın '? 

- Yerden göğe lı.adaı lı.tL. l ı 

sın Kahya . Gönül kocamı) or iş 
te . . . Ferman dinlemiyor rla 
bunlarımı düşünecek ? 

- Kız ela daha çol ufal.: kıu -
daş .. Oldu olacak , bir iki se
ııe daha beklesen bari 1 . • 

- Bire Kah) a \ !len ne di
) on Allah aşkına ? O kadar &ü
zel kızı on yedisine hıralmlaı mı 
hiç ? 

Üskül Kah) a a~ayı fikrinden 
çeviremiyeceğini anlay ıııca ileri
sine gitmcği müna. ip görmedi . 

* * * Düğün büyük bir hadise ol· 
du . lki taraf da varını yoğunu 
sar fetti . Denk denk hcıdiyelerle 

etraf köylerden ve tanıdık aşiret 

ler den } üzlerce davetli gel<ii . 
Davullar zurnalar bir hafla evve
linden yazıyı inldmeğe baş•adı

lar . Biniş , atış Oj unları yapıldı , 
güreşler tutuldu , halaylar çeki
lip sinsinler oynandı . Yenilip içi
lenin , kırılıp dökülenin hesabını 

tutan yoldu . Tam beş ) üz atlı 

ile gelini getirip So) .;allılara tes
lim ettikten sonı a her kes çekilip 
F' ine gitti • 

Ağanın alayçı~ına bir topak 
çadır daha ılave edilmişti . . . 

* * • 
Yeni gelin, ağayı bir sene için· 

de çökertmişti . Dursun , kendi
sınin tahmin dtigi ıibi toy bir 
} o s m a çıkmnclı Yerden 
yetmiş gibi hilmedıği , alhnın 

ermedıği şey } oklu . Az zaman 
içinde ağanın da , oı tallarırıın 

da lıaldmi oldu . Tek evlat ol
mak imtiyaı.iyle ~ endı evinde na
sıl hareket ediyorsa burada da 
Öj le yapıyordu . 

llk iÜnlerde nöbet u.sulüne ri
ayet eden Yusuf ağa şimdi artık 
her geceyi Dursunun çadırında 

geçiriyordu . 
Dursunun ağayı hiç sevme

diği , halta ond-en nefret ettiği 

muhakkaktı . Ağanın kaı t nüva -
1.iıleri onu tatmin edemezdi . 
Everirken babası reyini sormağa 
lüzum görmemişti . Adet öy
leydi , görenek öyleydi . Dursun 
elbette k(kendi yaşında bir taze 
ile evlenmeği isterdi . Her sabah , 
kendisinden üç misli yaşta , sa
kallı ve buruşuk yüzlü bir erke
ğin koynunda uyanmaktan duy
duğu acı derindi. Fakat etrafına 

· Muavinlikleri 
ve bahusus a~aya bunu hiç bir 
1.amarı hissettirmem şti . Bilakis 
gittikçe artan bir yakınlık gös
tererc::k , niha) et unu , erkt:L: 
için }Üı. k11.artacak bir acze dü 
şürmek suretiylı• nradaki denk
si1.liği kendiliğinden aıılamas•ııın 
daha münasip olacağını düşü
nüyordu . 

Devlet Şura~mda münhal bu
lunan başmuavinliklere birinci sı· 

ıııf muavinlerden Arif Ur.an ile 

1 
Tevfik GerçeL:er'in tayinleri tas · 
vip edilmiştir. 

Raik lllttyacı nlıbetlnde kahve abrıa 
bundan b6yle buhran mevzaababı delll 

Bir gece ağa, tahrik için ktn 
disile bir saat oy naşaıı Dursuııu 
be} hude yere yorduktan sonra 
aczini itirafa Dlt>chur oldu: 

- Sen beni ihtiyar lattın aı tık 

Dursun, dedi. Dursun bebek se 
ver gibi ağanın başıııı ellerinin 
araı.ına aldı ve kıllı yanaklarını 
okşıyar ak: 

- Benim koca Tosunum .. ltin 
boj nuzu bitim iz de kendini heµ 
enik sanırmış, dedi . 

Ağa bu laftaki !.:aslı, i) mavı 
aıılamaclı . Sadece Duısuııun bir 
cilvt'si olarak telakki dti. 

* * ~ 
Dursunla emmi çucuğu aı a.sın · 

da hare ketsiı bir gönül macerası 
başlamıştı. Geçen sene ya) lada 
onları ormanda konuşuı ken gör
müşler, birer bahane ile buııu 
ağanın kulağına çımsıtmışlardı . 

Dııı sunun emmi oğlu evlerine ser
bes girip çıkan bir deıikan!ıydı. 

Ormanda görüşüp lwııuşmağ-a ne 
lüı.um vardı. Fakat ağanın içine kuı t 
düşmüştü. O da şüpheleniyordu. 

Artık onların J...aışılıklı her söı.lerini 
manalı buluyor, bakışlarında bile 
hile seziyordu. 

Mayıs ayı girmiş, bir lıafta

danheri göç ha1.ırlı~ı başlamıştı . 
iki aşiret, yaylaya çıkmay ı sÔl.· 
!eşlikleri gün çadırlar } ıkıldı, 
denkler çekilip develere ) Ükteııdi. 
Bir Şe) ler unutulmasın diye alay
çık yerinde kadınlar son bir araş
tırma yaparlarken ısırganlılarm 

tmu dumana katarak Binboğaya 
doğru yollandıklarını gördüler. 

Hazırlık tamamdı . Yusuf nğa 
göçbaşıya seslendi: 

- lrbaaam ağa! Ben hu yaz 
Bulgar dağını öıledim . Bi millah 
de de göçün başını batıya kır 

bakalım!. 

Aşiret halkı ha} ret içinde 
kaldı. Ağ-anın bu kararından o 
dakkaya kadar hiç kimse haber
dar olmamıştı. A2'a yirmi senelı k 

adeti bozmuştu. Kimsenin rey 
salahiyeti yoktu. Agızlarını aç
madılar. Fakat sebebini anlamış
lardı. 

Dursuııla ağa bir mahfada idi . 
!er. 

Üç gün onra Gülek boğazını 
geçiyorlardı. 

Ağanın karan hllkkında Dur-

1 Hariciyede Tayinler 
Atina tiüyüL: Elçiliği Müsteşarı 

Saip Kının, Başkatibi lsmail Uş

şaklı, ikinci katibi Necdet Kent 

ve Belgrat Elçiliği başkatibi Fu· 

ruzan Selçuk, ikinci katibi Şem

settın Mardini, Üçünüü Katıbi 

Mustafa Kayagil merkeı.e nakle

dilmişlerdir. 

sun da bir kelime söylememişti. 

Çok durgundu. Geçen seneki ne
şesinden, geçen seneki şuhluğun
dan üstünde eser yoktu . Hemen 
hiç korıuşmuyor, icap t>tm edikçe 
ağıındaıı söz çıkmıyordu. 

Bir aralık a~a: 
- Hiç lwııuşmuyorsun, yuzuıı 

lıiç gülmüyor Duısun? dedi. Yoksa 
emmin oglu gilden ayn yaylaya 
çıkmamıı.a mı canın sılıldı? .. 

Dursun duymamış gibi bulun· 
du . 

Ar adan bir müddet geçmişti. 
Ağa ıle Dursun yine konuşmu) or
lar, kafıledeıı kafileye biı hirleri
ııe bağırıp çağıranların yaygara
larile boğaıı doldurıın çan sesle
rini dinli} orlardı. Dursun: 

- Şu develerin boynundaki 
çanlar ne di) or ağa, bil iyon mu? 
diye sordu. 

-Ne diyor Dnsun? .. 
- iyi dinle seslerini ağa!.. 

<- Dengi dengine ... Dengi den
gine .. > derler gibi geliyor bana ... 

J\~a safiyane bir tedai ile bir 
gece Dursunun kendine: 

c - İtin boynu:ıu bitmez de 
kendini enik sanırmış ... > dediğini 

hatırladı. Dursuna cevap verme
di. Fakat kafasında kararını ver
mişti. 

Tekire varmışlardı. Geceyi 
orada konul-.layacaklardı. Develer 
ıbtırılmış, be) girler, merkepler 
örklenmiş, muvakkat biı alayçık 
kurulmuştu. E.l ayak çekildikten 
sonra Yuırnf ağa Üskül kahya ile 
aşiretin ileri gelenlerinden iki ih
tiyarı bir kenara çekti. Dursun 
da ) anında bulunuyordu. Sakla
yamadı~ı bir teessür içincle onla
ra: 

- Ben Dursunun dengi de~i
lim, ona kocalık yapamıyorum. 

Birleşmek gibi ayrılmak ta hak
tır. Onu üçten dokuza boşadım. 
.yarın sabah erkence, aşiret uyan
madan onu alıp Binboğaya, ba· 
basının evine götürün! dedi. 

CEYHAN ORTA OKULUN TED-
1 

RİSATA OEVAMll ÇAUŞMASI 
C•yhanda buz derdi 

Ceyhan : 5 (Türk sözü Muha
birinden) - Geçen sene C. H. 
Partisinin himayesinde açılan bir 
sınıflı Orta Okulun, bu sene açı
Jamıyaca~ı hakkında halk arasın

da bazı şayialar doldşmııkl<·YJı. , 
Alakadar makamlardan aldığım 

malumata ifÖre, kıymetli kayma
kamımız Sadi Çidal'in gayretiyle 
Orta Oku!un bu sene de açılması· 
l'a 1-:arar verilmiştir. Kaymakam 
Sadi Çidal, dün Halkevinde hami
yetli zenginlerimizin de iştirakiyle
yapılan bir toplantıda, Orta Oku
lun lüzumunu anlatmış ve çiftçile
rimiz de büyük bir yardım vadin· 
de bulunmuşlardır. Bu paraların 

yakında tahsiline başlanacaktır. 
Kaymakam Sadi Çidal, Orta 

Okul meselesile meşiful olduA-u gi
gi kazaya ait bütün işlerle de 17-ek 
yakından alakadar olmakta ve bil· 
hassa bir çiftçi kazası olan Ceyha
r ın zirai k!ılkınmasında son derece 
gayret sarFetmektedir. 

Bu hususlarda bütün Ceyhanlı
lar Sadi Çidal'a müteşekkir bulun
maktadırlar. 

• 
Her yıl oldu~u gibi bu yıl da 

Ceyhanın büyük bir derdi başgös
termiştir. Bu da halkın buz derdi
dir. Bütün kaza halkı buz bulama-

maktan şikayet etmektedirler. Bu
na ben7.er diğer yiyecek işlerini 

pek yakın bir zamanda halledile
ceğini ümit ederiz. 

Ytlzma Bavazana 
ıa tamını için 

Yüzme Havuzunun bütün ha
zırlıkları ikmal edilmiştir. Havuza 
su verilmesi Belediyeye bildirilmiş
tir. Havuza su verildikten sonra 

Bölge yüzücüleri antremanlara baş; 
layacaklardır. 

Maaru MldtlrHlll 
Bir ay mezun bulunan Ekrtm 

Gürsel'in yerine Maarif Müdürlü-

ğünü Kız Li!i!esi müdürü Şahap 
Nazmi Coşkunlar deruhde edecek
tir. 
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Kadınlar cenneti - Garip bir muhakeme usulü 
Garbi Af rikada Kamerun ve Nijerya müstem

lekelerinde, davacı iki taraftan her hangisinin doğ
ruyu söylediğini meydana çıkarmak için gayet ba
sit bir usul kullanılmaktadır. Bu usulde davacı iki 

tarafın da, civarda kfün olup korkunç ve yırtıcı 

timsahlarla dolu olan bataklığa girerek yüzmeleri
dir. Yerlilerin kanaatine göre haksız davacı timsah 

lar tarafından parçalanmakta, bu müthiş canavar· 
lar tarafından parçalanmaksızm öbür sahile sat ve 

salım ifeçebilen davacı da haklı telakki edilmek· 
tedir. 

Avrupalı müstemleke devletleriııin bütiin gay· 
ret ve memnuiyetlerine rağmen Kameıunda ve Ni-

jeryada yerli mahkemeler mevcuddur. Bu mahke
melere riyaset edenler, kabilelere riyaset eden si
hirbazlardır. 

Bu yerli mahkemeler, davacı iki tarafa yemin 
yerine bu tehlıkeli bataklıkta yüzmeyi teklif ediyor· 

lar. Bataklığa girmekte tereddüt eden taraf, hak
sız addolunur ve diğer tarafın artık iddia'>ını isbat 
etmek için bu tehlikeli bataklıkta yüzmesine lüzum 
kalmaz. 

• "' * 
Cenubu şarki Afrikada Zengibara tabi Oregos 

ndası kadınların cenneti saS'ılır. Bu adada yaşıyan 

kadınlar, çocuklarını emzirmekten başka bir iş gör
mezler. Erkekler daha küçük yaşta iken çocuk sa· 
lıncağını sallamasını, çocuk uyutmasını, yemek pi
şirmesini ve bütün ev işlerini ifÖrmeti ôtrenirler. 

Bu adada tarlalarda kadın hiç kullanılmaz, haf
tada bir defa erkekler çamaşır yıkarlar, erkekler 
bütün işleri görürlerken kadınlar, bahçelerde, me
sirelerde dolaşmakla, sahilde balık avlamakla va· 
kit geçirirler. Fakat bu rahata mukabil ada kadın· 
!arının kocalarına karşı mutlak bir itaat göstermele
ri lazımdır. Erkekler, en ehemmiyetsiz bir sebepten 
dolayı, karılarını evden kovabilirler. 

Şehrimiıe gelen kahvelerin 
fiat ve satış şelcilleri dün Fiat 
Murakabe Komisyonunca tesbit 

edilmiştir . Alınan karara göre 
kahveler hem çekirdek, hem çe
kilmiş olarak satılabilecektir. Çe
kirdek kahvenin fiatları toptan 
210, perakende 226 kuruştan sa
tılacaldır . Çekilmiş kahve ise a
Lami 270 kuruşa satılabilecektir. 

Kahveler piyasaya arzedilmiş 
ve satışına başlanmıştır. 

Büyük kahvehanelerın kahve 
ihtiyaçları Belediye tarafından 

tesbit edildikten sonra vesika ile 
kahvehanelere kahve teV1.i edile 
cektir. 

Kahveler şehirde muhtelif 15 

yerde satılacaktır. Halk azami 
500 iram çekirdek, 250 gram çe
kilmiş kahve satın alabilecektir. 

Halk kendilerine kafi miktar
da kahve .satın alırsa, bundan 
böyle kahve buhranııı mevzuubahs 
olmıyacak şekilde tedbirler alın

mıştır. 

Çiftçiler Birliği 
Reiıinin ıeyahatı 

Vekaletle temas etmek Gzere 
Ankaraya gitmiş olan Çiftçiler Bir 
liğ'i reisi Fazlı Meto, biı iki güne 
kadar Ankaradan şehrimize avdet 
edecektir. 

Bir adam tabanca 
ile karıııaı varda 

Mardindeki cinayetin 

ıayanıdikkat taf ailatı 

Mardin5 (Hususi) - Dün şeh
rimizde bir cinayet işlenmiş, Hak · 
kı adında b:risi karısı Ha}riycyi 
tabanca ile öldürmüştür. Cinaye · 
tin sebebi namus ınc-sele8idir . Bu 
hususta elde ettiğim malumatı ) a
zıyorum: 

Öldürülen Hayriye 21 yaşlu
rında bir kadıııdır. Görenlerin an
lattıklarına göre, bu köylü kadın 
siyah kaşlı, kara göı.lü, ahu ba
kışlı, narin vücutlu ve emısalsiz 

bir güzelliğe malikmiş . 

Katil Hakkı Mardinlidir. Ken
di köyü olan Şağlan'da iki senı! 

evvel bu güzel kadıııı gö ı nıüş, 

binlerce lira değerindeki bir çok 
arazisini satarak Ha) riycyi ni!..alı · 
la almış ve şehre gntirmiştir. Hak
kı, hali vökti yerinJe, mülk ve 
arazi sahibi bir adam o!cluğundan 
karısına çok güzel bakmı.ş, onu 
canı gibi beslen.iş, hizmetçiler 
tutmuş, hatun gibi yaşatmış .. 

Bir seneye ) akın bir zaman 
daııberi Hnklc:ının yanında bulunan 
Hayriye, köyde bulunan anne ve 
babasını Liyaret için Şağlan 'u git 
miş, bir daha koca~ıııın yanına 

dönmemiştir. Hatta kocasından 

boşanmak bile iı.temiştir. Kocası 
bunun üzerine bu işin sebebini 
araştırmış ve karısı Hayriyenin 
aynı köyden Sufi lbrahim oğlu 
Aziz adında karılı, çoluk ve ço· 
cuklu bir adam!a sevişmekte bu 
lunduğunu ve onun evine kaçmış 
olduğunu işitmiş, karısı hakkında 

zina davası açmıştır. Mardine ge· 
tirilen ve muhakemc:leri mevkufen 
yapılan Hayriye ile aşıkı Aziz, i • 
kişer buçuk aya mahkum edilmiş
lerdir.:Kadın dün gününü ikmal 
etmiş olduğundan tahliye edilmiş 
hapishaneden çıkarken yolda ko
cası Hakkıya rısstlamış ve onun 
yüzüne müstehzi bir şekilde bak
mış Hakkı bundan kızarak taban . 
casını çekmesile, varını yoğunu 

tıılıp a ld ı ~ı iÜıel Ha)ıiyuiııi ye-

Tarih ve Coğrafya 
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8 eyrut, dün gene ogı 1 M 
yarderi tarafından ~1 

bombardıman edilıniştır.ııd 
Fransız mandası al!~, 

Lübnan Cümhuriyetiniıı hU. 
merkezi oları bu şehir, L
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. •ete 
dağlarına yoılanmış vaııy. n 
zel, mamur ve şirin bir 1ıı11• 
162,000 nüfusu vardır. ŞaıTl~ 
ru demi ryolları buradan h 

01 
ettiği gibi, gü1.el şoselerle ~ 
leketin her tarafı Beyruta . bl' 

· erı dır. Fransız yüksek koınıs ıçı 
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1 
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* • • 
Be} rut, Finikelileriıı af ~tını; 

dedikleri şehirdir. Ro01~hl~r '14}'1i 

manında büyük bir inkış8 dı 1eler0 
dedildi. Haçlı seferlerde 11))1 ~l?ıı4t 
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di. 1840 ta Mısırlı lbrabillle ~llriy~ 
Beyrutu zaptetiyse de geıı lltiy 
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Berlin: 5 (A.A) -

Başv<"kili Dr. Saydaıl'l 111

11 
Millet Meclisinde söyleflt 

Alman siyasi mahfilleriııdt 
bir iotiba uyandırınışıır· 
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~Temmuz 1941 
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Cin - Japon 
'r zayiati 

ParatkYo: 5 (A.A) - Japon lm
'ltı orıu~u Umumi Karargahının 
~ıı111

11Y~ılc raporlarından anlaşıldı· 
~iıı İl~ore Japonlar 1941 senesi
le,111a a!tı ayı içinde Çin ordu 
lctyj bıre karşı 37 nisbetinde 
dtt at Vcrdirmişlerdir. Bu müd
be 0~snasında 12 bıiyülc muhare
~"darrrıuş ve tahminerı 18,000 
hp11 Çarpışma ve müsademe 

ll'lıştır. 

Sııia~o~ılar bu müddet zarfında 

sURT
1fi o E 

iti ..... (~irinci sahifeden artan) 
h ·oıesı · 
~}'lj ~ ıaşe balumından vaziyeti 

!eter duzeJtmi~tir . Münakalat ve 
l"llıı~tn tnuhaberatı tekrar baş-

v ır H . 
tqt1 t · . arıçle telgraf muhabe-

C eının ed i lmiştir. 
llltct:neraı Vilson Şamı son zi. 
~'til 1 esnasında Suriyeye istiklal 

eceğ' 
''~crr h 1 vadini tekrarlamış ve 
rJururn arekat yapılırken halkın 
~llti:ye ıı~~a? m.emnun olduğunu 
Slltiy Ukumetıne bildirmiştir 
1a,111;de Fransı:t. Jaı la lngilizler a 
~~tır a tam Liı işbirli~i yapıla-
r Yi§i.: 5 
tditc ( A. A. )- Dün neş· 
'-at .

0
. Fransız tebliği : Son 24 

b· IÇınd 
ır d . e umumi vaziyette hiç 

ttcc b~tşilclik olmamıştır . Dün 
lrıııya kesne nıuıtakasında A vus
lQ% ,J ıtaJarı bir hücum tcşeb-
t 1'-'e b tbe d ulunmuşlardır . Mulıa-
Di~ı evam etmektedir. 

fı.e~cke~~ garniıonuna karşı Heri 
t1lıf l'tı 1 ~apsn kuvvetli bir ln
~~\ı\ıetıot?rlü tf'şekkülü oradaki 
~ erı · · tliıı ınııırı anudane mukave-
llıc~c c ra~men bu şehri ihata et-
~tktcd~Uva~fak olmuşa beııze· 
~~\>ctı r'. Dun gı>ce lngiliz hava 

~'ı:ıt11 ~rı Berut üzerine büyük 
~htiıı ınfiıaıc bombaları atarak 
~ltı~l'lli :uhtelif mahallelerindekı 
llıatik b· •naların ve evlerin siste
ttllli.ıc ır tarzda tahribine devam 
~Gkt&r tdl ir · Maddi hasar çok bü
"~b · rıs v Clciii ~ an zayiatı da vardır 
~l'·' ruıün k · " ~ 1.111y8 mer ezı olan Su-

ııı''1ta11iyı da her gün tayyareler 
"ktlldır t bomba hücumu yapıl-
l . 

h,b. 01'ldr8 • 5 t . 1 tincıe '. (A.A)-Royter mu
~tısind il. Suriyede Vişi hatları 
"l:lt . c tniih. 
~ tı 01 ım sabotaj hadi-
,..•la ~İd lnalttadır. Beruttan Ra-
"11~ en Be t· 
lqh' . llılihiın r ırene bomba atı i-
t. tıp Cd' t mat yüklü vagonlar 
• ,,, ı illi r B 

1 ()1111 el ş ır : erut radyo is-
8o a tahrıp edilmiştir . 

•t'11 'Yet kavvesı 
11 battına dotru 

.... ( Sir:~~klllyor 
·•ııt · •••Cı f 
t11 , 'tıkıc •ay adan artan ) 
~t~ r llkd d'I 
1r,~tUtıd1111 ·t 1 melctedir. Stalinin 
~lttı 11ktar1 

1 ham alan Sovyet 
ı,,1 ~~e Venı~ her karışını müdafaa 
~tt~" kad anlarının aon dam· 

itli 1 ar d .. ,, .. 
~ t ercı;r 0ısuşme~e karar 

~ lıakova : 
~~ ~~~t:tcsini. 5 .< ~ · A. )- Prav· 
tt,~,f' Atll'lan n ıddıasına göre , 
lıtlı~ tahtib kıtaatı ve malze
tı~~ llea11daata Uharnıştır . Faşist 
1~ı •• YctıiJ..,, cıları Alman ordusu 
l ·~ el .. ,eı.Jjır.· . . 
~~ c orı. b· ıs •nı ıddia etmiş-
i' ~ t. ır .. .. 
~1~i k '"'ltnaııı gunluk muhare-
\ 'tcb 

11Ybetll'I~~ e? iyi kuvvetle 
~~\ı e llıe,,d ş erdır . Şimdi mu-

cu . J anları b .. & Ctırı u tumen ve 
''~ıl Ctliıı. mezarı olnıuctur 
~ IJt • 5 ( y • 

ıı'c dtıd11k. .a.a.) - Esir edilen 
~I ilk ı sı"a i '- ' 
~ 4hi llluan/ 8 ıcımselere ya-
'ıcı/~tli lı.1 e~eye dair alman 
Y~~ \ı clııllıckt ah~ıllerinde şu cihet 
~ltıııd e kunıacdır ki, üniforma gi
'r il b lldanJa . . 
ıı tllt Uhırı8 rının emırlerı 
: 'r11k llfından rı komiserler, alman-

l ~iı~h tcıaıtı . I<ızılordu mensubu 
~I' •ı el' ıq Cd'l 
lttı ~ibi ·~er butu~ nıekte ve esir 

· .. tnua Sovyet asker-
ıneıe görmektedir-

Eden Diyor ki: 
Hiç bir zama 
hic bir mevzu . 
etrafında Bitlerle 
müzakereye girmeğe 
amade değiliz 

Londra : 5 (A. A.) - Eden 
bir nutuk söyliyerek demiştir . ki: 

"- Hiçbir zaman, hiçbir mev
zu etrafında Hitler'le müzakereye 
girişmeğe amade değ"iliz. Hitler 
ve temsil ettiği her şey lamamiyle 
imha edilinceye kadar harp gay
retlerimizi artıracağ'IZ. Dünya üze
rinde Hitlerin hayal şartlariyle bi
zimkilerin bulunacağı bir yer yok· 
tur.,, 

Hırvat - İspanyol 
mtlnasebetıerl 

Madrit: 5 (A.A)- Resmen bil 
dirildiğine göre, ispanya 26 ha
zirandan itibaren Hırvat Krallığı 
ile siyasi münasebetlere başla
mıştır. 

Fin ordusunda hizmet 
edecek lsoecler 

Stokholm: 5 (A.A) - Dagbla
det gazetesine göre, lsveç Millf 
Müdafaa nazırı S1'oelt beyanatta 
bulunarak Fiıılan<liya nrdusunda 
hizmet t•dect'.k İsveçlilt:rin tecili 
hakkında Fin hükumeti tarafından 
yapılacak taleplerin hükôme~_çe 
hüsnü nazarla karşılanaca~ı soy-
lcnmiştir. 

Karıada ordusunda 
bulunan Amerikalı/ur 
Taraııto : 5 (A.A) - Kanada 

Müdafaa Nazırı Amerika Lejyonu 
ve Kanada heyeti seferiyesi bir
liği tarafından müştereken ver ilen 
bir öğle ziyafet inde beyanatta 
bulunarak halen 6000 den faı.la 
,A .merikalının KanacJa ordusunda 
hizmette bulunduklarını söylemiş 
tir . 

Barsa Yardımseven-
ıer cemiyetinin 

laallyeU 
Bursa 5 (a.a.) - Vali

mizin refikalannın başkanlığımda 
faaliyete geçmiş olan yardımse
venler cemiyeti bursa merkezinin 
çalışmalarına bütün öğretmealer 
ve memur aileleri ve Bursalı ba
yanlar iştirak etmiş bulunuyorlar. 
Dün yapılan bir toplantıda yenı 
den so bayau fahri hemşire kur 
suna yazıımışlır. diğer taraftan 
yardım sevenler cemiyetinin sosya 
yardım koluna mensup bayanları 
mız da ev ev dolaşarak fakir ve 
muhtaç aileıere yardım etmekte 
müdafaa ve dikiş kolu da kahra 
man erlerimiz için kışlık eşya ha 
zırlamak meşgul olmaktadırlr . 
~~~~-~~~~-

-- -- ·- -- - ~ 

, BORSA 
~AMUK_-- ~UBUBAT 
: KiLO FIA11 
• CiNSi En az ı En çok 

K. S. K. S. 
=~- --=- ,.,,;:_ ·= 

Koza 1--- --~-ıı 
Klevland Ç. 00,00 
Klevland 1 00,00 
Klevland il 00,00 
M. Parlağı 00,00 50,00 
P. Temizi 43,00 ı 48,50 
Kapım alı 

0,00 

~=---:=!:::::I ==ı 
6 - 1941 

i KAMBiYO VE BORSA 
/ş bankasından alınmıştır. 

Cfrank) Fransız ~ 
(Frank) isviçre _ _ 
(Sterlin) İngi liz 5.22 

1 
(Dola!l!-meri~an !29.52J1 

' 

ızmltte yapılacak 
giriş müsabakaları 

lzmit : 5 ( Türksözü muhabiri
mizden ) - Memleketimizin, tanın
mış pehlivanlarının iştirak ettikleri 
alatürka ve yağlı serbesi güreş mü
sabakaları, halkın tehaccümü ve 
bunu önleyecek tedbirlerin alınama 
m ·· sı yüzünden yapılamumıştır. Öğ
rendiğimize göre, 6 Temmuz pazar 1 

günü, tayyare alanında yapılacağı 1 
söylenilen bu müsabakaların çok 
heyacanlı olacağı tahmin edilmek- 1 
tedir. 

TÜRKSôZO 

Alman üslerine 
lnoiliz akınlan 

Bertin : 5 ( A. A. ) - Dün 
öğleden sonra 20 kadar savaş 

tayyaresinden mürekkep İngiliz 
hava filosu refakatinde avcılar 
olduğu halde Fransız sahilleri 
üzerinde uçmağa teşebbüs eotmiş· 

· !erse de Manş sahillerine varma
dan Alman avcı ta}·yareleri ta
rafından muharebe vermeğe mec
bur edilmişlerdir . Şiddetli ve u
zun bir hava muharebesi olmuş-

tur. Netice haklunda henüz tam 
malumat alınamamışsa da sekiz 
ıngiliz tayyaresinin düşürüldüğü 

öğrenilmiştir. lki Alman tayyaresi 
geri dönmemtiıir. 

iki pamuk eksperi alınacak 
Çukurova Pamuk Tarım Satıı Koope

ratifleri Birliğinden: 

Birliğimiz emrinde ve Umum Müdürlüğümüzce gösterilecek 
mahallerde çalışmak, Satış Kooperatifleri ortaklarının teslim e
decekleri pamukların ekspertizi ile iştigal etmek üzere iki pa
muk eksperi alınacaktır. Aranılan şartlar şunlardır 

1 Türk ırkından olmak 

2 En az orta tahsil görmüş bulunmak, 

3 Asgari on senedenberi bu işle uğraşmak, 
4 istihdamına mani kanuni bir kusuru bulunmamak, 
5 - Yapılacak imtihanda isbatı ehliyet etmek, 

6 - 5000 liralık bir banka teminat mektubu veya Birlikçe 

muteber bir tüccar kefaleti ibraz ve temin eylemek. 
Taliplerin nihayet 10 Temmuz 1941 tarihine kadar bir isti

da ile Umum Müdürlüğümüze müracaatları icap eder. 

13230 6-10 

iLAN 
ADANA 8[l(OİYE RIYASETIND(N : 

(Parke yol yaptırllacaktır) 
1 - Hacıbayram Parke yolu temadisi olan ve Aziz Pa

mukçu Fabrikası önünden geçen Parke yolun inşaatı açık ola

rak eksiltniiye konulmuştur. 
2 - işin keşif bedeli 4862.33 Liradır. 
3 - Muvakket teminatı 364.68 Liradır. 
4 - istekliler bu işe ait şartname, proje ve sair evrakı 

Adana Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden 25 kuruş muka

bilinde alabilirler. 

5 - İhale 22/7 /941 tarihine rastlayan Salı günü saat 15 de 

B. Encümeninde yapılacaktır. 
6 - Münakasaya girebilmek için talihlerin ihaleden enaz 

4 gün evvel Belediye Fen işleri Müdürlüğüne müracaatla bu 
işin ehli olduklarına dair ehliyet vesikası alm.aları şarttır. 

7 - Bu iş hakkında fazla malumat almak istiyenlerin Ada· 
na Belediyesi Fen işleri Müdürlüğüne ve münakasaya girmek 

isteyenlerin de ihale günü muayyen saatte Belediye Encüme· 
nme müracaatları ilan olunur. 6- 10-14-18 13231 

• 
iş Bankası 

Klçflk tasarruf beıapları 

1941 
ikramiye plim 

KEŞi DELER 

4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Ağuatoa, 3 /ltincitefrin 
tarihlerinde yapılır 

1941 İkramlyaıarı 
1 Adet '.lOOO Liralık 2,000 Lira 
3 > 1000 > 3,000 > 

2 , 750 > l,500 .. 
4 > 500 > 2,000 > 

8 > 250 > 2,000 > 

35 > 100 > 3,500 > 

80 > 50 > 4,000 > 

300 > 20 > 6,000 > 

TUrklye iş Bankaema para yatırmakla yalmz para 
biriktirme olmaz, aym zamanda talihinizi 

denemlf oluraunuz 

Sayfa 3 

1 LAN 
SEYHAN ORMAN ÇEVİRGE MDDÜRlOGONOEN: 

Orman emvali satış ilanı 
Cinsi 

Çam 

Miktarı 

Hacmi 

M3. 03. 

454 000 

1 - Seyhan Vilayetinin Karaisalı kazası dahilinde hudut
ları şartnamed~ yazılı Pmar Gözü devlet ormanında numaralan
mış (454) Metremikap Çam ağacının (12) ay içerisinde çıkarıl
mak üzere 24-6-941 tarihinden itibaren 15 gün müddetle 
açık artırmaya konu'muştur. 

2 - Arttırma 9-7 - 194 l tarihine müsadif çarşam ha günü 
saat 11 de Orman Çevirge Müdürlüğü binasında yapılacak
tır • 

3 - Beher gayrı mamul metremikabm muhammen bedeli 
490 kuruştur. 

4 - Muvakkat teminat 166 lira 85 kuruştur. 

5 -- Şartname ve mukavele projeleri S eyhan. Or. Ç. Mü. 

ile Or. Umum. Mü. ve Karaisalı Or. B. Şefliğinde görülebilir. 

6 - Teklif mektuplan 9-7-1941 günü saat 11 e kadar 
komisyon reisliğine veri mesi lazımdır. 

7 - isteklilerin ticaret odası vesikası ile birlikde belli olan 
gün ve saatte ihale komisyonuna müracaatları (bu vesika köy-
lülerden istenmez.) 13189 25-29-3- 7 

ilan 
SEYHAN HUSUSİ MUHASEB( MÜOÜRlÜGÜHDEN: 

1 - Aşağıda evsafı yazılı gayri ırenkuUerin bir senelik be
deli icarı açık artırmaya çıkarılmıştır. 

2 - Artırma 941 temmuzunun onuncu perşembe günü sa
at onsa yapılacaktır. 

3 - Şartnameyi hususi muhasebe kaleminde görebilecek 
isteklilerin ~ilayet Daimi Encümeninde bulunmaları ilan olu
nur. 

icar bedeli 

Lira 
Cinsi Teminat B. 

Mevkii Lira K. 

49 Hükümet C.Seyhan M. altında Dükkan 3 75 
ııo 

20 
" " " " " " 
Kapalı çarşı bedestan ,, 

13195 27-1-3-6 

ilan 
ADANA BElEOİYE RiYAS~TjNO[N : 

8 
1 

25 
50 

1 - Adana Askeri depo - Taş Karakolu arasında mü
ceddeden yapılacak şosa inşaatı açık olarak eksiltmeye konul
muştur. 

2 - işin keşif bedeli 7061.40 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 529.60 liradır . 
4 - İstekliler hu işe ait şartname, proje ve sair evrakı 

Adana Belediyesi Fen işleri Müdürlüğünden 35 kuruş mukabi
linde alabilirler. 

5 - İhale 18/7/941 tarihine rastlayan cuma günü saat 15 
de belediye encümeninde yapılacaktır. 

6 - Münakasaya girebilmek için taliplerin ihale tarihinden 
en az üç gün evvel Be'ediye F~n işleri Müdürlüğüne müracaat
la bu işin ehli olduklarına dair ehliyet vesikası almaları şart
dır • 

7 - Bu iş hakkında fazla malumat almak istiyenlerin Ada

na Belediyesi Fen işleri Dairesine ve münakasaya girmek isti 

yenlerin de ihale günü muayyen aaatde Belediye Encümenine 
miil-acaatları ilan olunur. 

13222 3-7- 11-15 

i 1 n 
Sf.YHAN VllAYETİ DAiMf EH60M[NİNDEN: 

Adana Memleket Hastanesinin 941 Mali yılı 3679 lira 50 
kuruş muhammen bedelli mualece ihtiyacı 15 Gün müddetle 
eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 941 Temmuzu 17 sine müsadif Perşembe günü 

saat 10 da encümenimizde yapılacaktır. Eksiltmeye girebilmek 

üzere 275 lira 96 kuruş muvakkat teminatın eksiltmeden önce 
Hususi Muhasebe veznesine teslim edilmesi lazımdır. 

Şartname ve Listeyi görmek İiteyen isteklilerin her gün 
Hastane ldare&ine ve Eksiltme günü de Vilayet Daimi Encü-
menine müracaatları ilan olunur. 3-7-10-14 13221 
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TCRKSÖZÜ 

Bir Daktllogral 
Aranıyor 

Çakurova Pamuk Tarım 

Satıı Kooperatifleri Birli-

·,) ğinden: 

•• i 

Birliğimizce, eski ve yeni 

harflere aşina en az orta tah· 

sil görmüş bir bayan daktilog

raf alınacaktır. Lise tahsili gör 

müş olanlarla, lisan bilenler ter 

cih edilecekdir. Müracaat tari

hi 5. 7.941 cumartesi vünüdür. 
"" 

4-5-6-8-9-10 

-- - ---------- --

i LAN 
TİCARET LİSESİ MODOR

lOGONDEN: 
Okulumuza Orta Ti"aret, 

orta okul ve lise mezunların
dan müsabaka ile bir idare 
memuru alınacaktır. Şartları 

ve imtihan gününü öğrenmek 
isteyenlerin en geç Tem muzun 
15 ine kadar her gün 9- 12 
arasında okul müdürlüğüne 

müracaat etmeleri ilan olunur. 
llalitesiyle ve sesinin temizlltiyle her kesi hayrete 

düşüren radyo 
9-11- 13 13229 

Muharrem Hilmi Remo Nöbetçi eczane 

Ali NASİBİ ECZANESİ Tlcaretbaneslnden alınız 

ABİOİNPA~A CADD[Sİ NO. 112 - TELERAf: REMO ADANA - TElEfON : 112 
Yağ Cami Yanmda 

Yeni Çıktı 

Bu Harbin Kitabı 

TORKİY( - iNGİl l(ft( iTTif AKI YE 

BÜYÜK BRİTANYA İMPARATORlUGU 
YAZAN: ~ MÜMTAZ FAiK FENiK :=:= 

ı--------
1 TÜRKiYE CUMHURİYETi 1 

1 ZiraK~.!. ~h?~s a 1 

1 
Sermayesi : 100.000.000 Türk lirası 

Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarına en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilf'cek kur'a ile 

aşağıdaki plana göre ikramiye dakılı lCaktır 1 
4 A:det ıoııo Liralık 4000 Lir.:ı 

4 • 5fıO 2000 
4 .. 250 1000 " 

40 
" 

100 " 4000 " 
100 .. 50 " 

)000 
" 

120 " 
40 .. 4800 .. 

160 
" 

20 3200 
" 

DİKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıkhğı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eyh1l, 11 Birincikanun, 
Mart ve 11 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

..... ---------------------------------------·---
~~---------------MliiiiiA'SSiS-~~ 

Dr. Ekrem Baltacı 
HASTAlARINI HER GON MUSTAf A Rif ATECZAHAN~İ 
0ST0HDEKİ MUAnHEHAHESIHDE KABU~l 

.................................................... 
i[ Abone ve Uı\n 1 TÜJBUhr:eıöz-ıÜlf 
ı ,artları GÜNDELiK ~E - ADANA ı 
ı Sahip tıe Başmuharriri ıı 

·ı Seneliti . · · 1400 Kr. FERIO CELAL GÜVEN ı 
ı T Aylılı . . . 125 • -- 1ı1 
ı -- Umumi Ne§riyat Müdürü ı 
ı hAnlar için idareye MACiD GÜÇLÜ f i mUracaat etmelldlr Basıldığı yer : TlJRKSOZO Motboosı ı .................................... ..-.............. , 

.. 

, 

6 Temmuz 1941 
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En Büyük Hakika 
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Oi~ MACUNUNUN YARATTIGI SIHHAT, 
CAZİBE V[ GÜZEllİKTİR 1 

"Radyolin., harikulade mües
sir terkihi, d~ıiına tazeliği ile 
temayüz etmiş ve onbinlerce 

kişinin tercih ettiği yegane diş 
macunu haline gdıni ştir. Diş 

hıfzısı;ıhhasında ve güzelliğin-

de parlak ne:iceler v 

"Radyolin,, sizi terkibi me 
ve birkaç misli pahalı ec 

müstahzarlarından da ınüs 

ni kılmıştır. 

• 
~ DY LIN 
~'"""'"' a::=,. .. = = .. ""'""'"' .. = 

ağrıl arı 

E.rı se rı ve en k ,ilİ 
kilde yalnız kaş 

G R 1 P I 
ile geçer 

Havaların serinledi 
günlerde alaca~ını 

tedbir evinizde birkaç GRlPlN bulundurrnak olmalıdır 

Ka\bi bozmadan, rnide ve böbrekte 
yormadan ıstırapları dindirir . 

Lüzumunda günde 3 adet alınır. Taklitlerinden sakını 

~ he r yerde ptıllu kutularını ısrarla isteyiniz. 

~:ız::~:c::::::::::::~~»=;~u1::2:=~~c::::ı::21:~:zc:z:cı1E2c:ıı~ 
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TÜRK SÖZ 
Gazete ve Matbaa 

Türksözü Gazetesi 
Okuyacaıarına dünyanın ber tat 

vuku balan hadiseleri g111tl 
glnOne verir 

------~--0----------
T ürk sözü Matbaası 

Kitap, mecmua, çek, bilet, aıış, 
harita, bllllmum matbaa lşlerı11ı 
klyede mevcut matbaalara re 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o eder derecede tabeder 
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